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Wekelijkse levert Stichting NBD Biblion bondige informatie (aanschafinformaties) van 
nieuw verschenen media (boeken, audiovisuele en interactieve media), geschikt voor 
uitlening in de bibliotheek. 

Kwaliteit gewaarborgd

3,5 jaar geleden zijn we begonnen met het project Automatisch Metadateren, waarin we 
de metadata die we nu aan bibliotheken leveren, grotendeels door algoritmes laten 
genereren. We hebben in die tijd zeer veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen 
van de software. Behoud en verbetering van kwaliteit zijn daarbij altijd een 
randvoorwaarde geweest. Bovendien controleren we voorlopig alle metadata nog 
handmatig, zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen. Door het automatisch 
metadateren is het nu ook mogelijk om sneller boeken te leveren, waardoor de collectie 
bij de bibliotheek actueler is.

Aanschafinformatie nieuwe stijl

We hebben het project ook aangegrepen om met bibliotheken in gesprek te gaan over 
de aanschafinformatie. We hebben gevraagd welke elementen uit de 
aanschafinformatie ze gebruiken om tot een goede keuze voor hun collectie te komen. 
Op basis daarvan hebben we de aanschafinformatie nieuwe stijl opgezet die wezenlijk 
anders is dan de aanschafinformatie die bibliotheken nu kennen en die door 
recensenten werden geschreven. De tekst is bondiger en bevat de onderdelen die 
collectioneurs gebruiken voor het selecteren van de titels.

Voorbeelden aanschafinformatie

Op de volgende pagina vind je een aantal voorbeelden. Dit zijn niet de letterlijke 
aanschafinformaties, maar voorbeelden om te laten zien hoe het er ongeveer uit komt te 
zien. De 'schuifjes' zoals die hier worden getoond worden vanaf april 2022 toegevoegd. 
Dan zullen de schuifjes ook  overeenkomen met de werkelijke analyse. Op pagina 9 vind 
je een toelichting op deze schuifjes.  Zo slaat het schuifje 'stemming vrolijk-duister' op de 
inhoud van het boek, d.w.z. op de loop van het verhaal en niet op de manier waarop het 
geschreven is (een zeer duister verhaal kan lichtvoetig en met humor zijn geschreven).

Colofon 
Stichting NBD Biblion
mi@nbdbiblion.nl of (079) 344 0 344

Stichting NBD Biblion  -  postbus 7454 
2701 AL ZOETERMEER
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Volwassen Fictie

Mary: roman
Anne Eekhout

Mary : roman / Anne Eekhout - Amsterdam - De Bezige Bij - 2021 - 381 pagina’s - Met 
literatuuropgave - ISBN: 9789403153315

Een originele roman over de Engelse schrijfster Mary Shelley en het ontstaan van haar verhaal 
over het monster van Frankenstein. Het verhaal speelt in het begin van de 19e eeuw. Zacht, 
zinnelijk en poëtisch geschreven, maar niet complex. Een ode aan de verbeeldingskracht. 
Anne Eekhout (Hilversum, 1981) is een Nederlandse schrijver.

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Historische roman ***
Winkel: € 18.23
Bibliotheek: € 15.47

2019-45-0511 - 26 / 7

Activiteit

Relax Concentratie

Stemming

Vrolijk Duister

Seks

Geen Veel

Geweld

Geen Veel

Aleksandra: roman
Lisa Weeda

Aleksandra : roman / Lisa Weeda - Amsterdam - De Bezige Bij - 2021 - 347 pagina’s kaarten - ISBN: 
9789403130811

Kleindochter Lisa Weeda reist naar de Oekraïne, op zoek naar de geschiedenis van haar
familie. Indringend qua onderwerp, toegankelijk en humoristisch qua toon. Een autobiografische 
roman voor een brede lezersgroep. Met kaarten. Lisa Weeda is een Nederlandse auteur.
‘Aleksandra’ is haar debuutroman.

Volledig herziene herdruk

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Schoolverhaal (sc) ***
Winkel: € 18.95
Bibliotheek: € 16.55

2019-45-0511 - 26 / 7

Activiteit

Relax Concentratie

Stemming

Vrolijk Duister

Seks

Geen Veel

Geweld

Geen Veel
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Volwassen Fictie

Nachtangst
Ronald Giphart

Nachtangst / Ronald Giphart - Tweede druk - Amsterdam - De Bezige Bij - november 2021 
187 pagina’s - ISBN: 9789403154619

Een psychologische roman van de bekende auteur Ronald Giphart. In ‘Nachtangst’ volgt
de lezer het verhaal van de schrijver P.J. Weber, die zich ’s nachts in een New Yorks kantoor 
bevindt waar wordt ingebroken. Terwijl de inbrekers steeds dichterbij komen, tekent hij
zijn gedachten en herinneringen op in een testament. Het boek is toegankelijk geschreven 
en zal een brede doelgroep aanspreken. Ronald Giphart (Dordrecht, 1965) is een bekende 
Nederlandse auteur, scenarioschrijver en columnist. Hij schreef meer dan zestig boeken. Zijn 
werk werd in meerdere landen uitgegeven.

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Historische roman ***
Winkel: € 18.23
Bibliotheek: € 15.47

2019-45-0511 - 26 / 7

Activiteit

Relax Concentratie

Stemming

Vrolijk Duister

Seks

Geen Veel

Geweld

Geen Veel
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Volwassen Non-Fictie

De cultuurladder: de sleutel tot een presterende organisatie 
Frits Galle, Marcel van Wiggen en Gerard Vriens

SISO PIM Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr.

366.1
11 Bedrijf en
Beroep

***
Winkel: € 21.23
Bibliotheek: € 18.47

2019-45-0511 - 26 / 7

De cultuurladder: de sleutel tot een presterende organisatie / Frits Galle, Marcel van Wiggen en - 
Amsterdam - Uitgeverij Business Contact - 2021 - 176 pagina’s - illustraties, foto’s, tabellen, schema’s 
- Met literatuuropgave - ISBN: 9789047015642

Debuutdichtbundel van de Nederlandse dichteres en psychiatrisch verpleegkundige Lotte van
der Zwet (1989). Korte, heldere gedichten kenmerken haar stijl. Liefde, genegenheid, alledaagse 
ervaringen en gevoelens, deze thema’s zet ze herkenbaar en eenvoudig op papier. De gedichten 
kunnen we scharen onder het genre van de light verse. Van der Zwet schrijft ze ook op bestelling. Het 
boekje is leuk als cadeautje, of om eventueel gedichten uit te halen die aansluiten bij belevenissen
in je eigen leven, voor op een ansichtkaart of iets dergelijks. Een hedendaagse vormgeving en 
typografie. Mooi uitgegeven op vierkant formaat .

Activiteit

Ontspanning Leren

Complexiteit

Eenvoudig Moeilijk

Perspektief

Persoonlijk Algemeen

Actualiteit

Algemeen Trending

Met Nederland in therapie
Kiza Magendane

SISO PIM Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr.

309
10 Mens en
maatschappij

***
Winkel: € 31.21
Bibliotheek: € 28.51

2019-45-0511 - 26 / 7

Met Nederland in therapie / Kiza Magendane - Amsterdam - Prometheus - 2021 - 239 pagina’s - 
ISBN: 9789044636628

Een persoonlijk verhaal van Kiza Magendane over zijn ervaringen als Congolese immigrant in Nederland. 
Hij analyseert het Nederlanderschap en geeft inzichten hoe we tot een rechtvaardigere samenleving 
kunnen komen. Toegankelijk, persoonlijk en in heldere stijl geschreven. Kiza Magendane (1992) is een 
Nederlandse auteur.

Activiteit

Ontspanning Leren

Complexiteit

Eenvoudig Moeilijk

Perspektief

Persoonlijk Algemeen

Actualiteit

Algemeen Trending

5



Volwassen Non-Fictie

Wij nihilisten: een zoektocht naar de geest van digitalisering 
Hans Schnitzler

SISO PIM Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr.

520.7
10 Mens en
maatschappij

**
Winkel: € 21.23
Bibliotheek: € 18.47

2019-45-0511 - 26 / 7

Wij nihilisten : een zoektocht naar de geest van digitalisering / Hans Schnitzler - Amsterdam
De Bezige Bij - 2021 - 157 pagina’s - Met literatuuropgave - ISBN: 9789403138015

Een maatschappijfilosofisch boek waarin de auteur op zoek gaat naar de culturele wortels van de macht 
van Big Tech. Hoe heeft een elite van tech-ondernemers in korte tijd zoveel invloed op ons leven en onze 
maatschappij gekregen? Met speciale aandacht voor Friedrich Nietzsches geschriften over nihilisme. 
Interessant, actueel en diepgaand. ‘Wij nihilisten’ zal een publiek van vooral geoefende lezers aanspreken. 
Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is columnist, filosoof en essayist.

Activiteit

Ontspanning Leren

Complexiteit

Eenvoudig Moeilijk

Perspektief

Persoonlijk Algemeen

Actualiteit

Algemeen Trending

Positieve heroriëntering
Nelle Becu, Lies Coppejans, Fieke Vanhauwaert en; met illustraties van 
Yelle De Knock

SISO PIM Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr.

321
10 Mens en
maatschappij

***
Winkel: € 28.95
Bibliotheek: € 26.24

2019-45-0511 - 26 / 7

Positieve heroriëntering / Nelle Becu, Lies Coppejans, Fieke Vanhauwaert en ; met illustraties van 
Yelle De Knock - Tweede druk - Leuven | Den Haag - Acco - 2021 - 134 pagina’s illustraties - Met 
literatuuropgave - ISBN: 9789463798976

Een pleidooi voor een hulpverlening die nabij, gelijkwaardig, liefdevol en menselijk is. De auteurs, allen 
werkzaam in de hulpverlening, laten zien hoe in elke crisis een kans verscholen ligt. Informatief en 
toegankelijk geschreven, met persoonlijke passages. Met illustraties.

Activiteit

Ontspanning Leren

Complexiteit

Eenvoudig Moeilijk

Perspektief

Persoonlijk Algemeen

Actualiteit

Algemeen Trending
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Jeugd Fictie

Dog Man ziet ze zwemmen

De TikTok Challenge

Dav Pilkey ; vertaald door Tjibbe Veldkamp ; met illustraties
van Dav Pilkey en Jose Garibaldi

Annet Jacobs

Dog Man ziet ze zwemmen / Dav Pilkey ; vertaald door Tjibbe Veldkamp ; met illustraties van Dav 
Pilkey en Jose Garibaldi - Condor - 2021 - 240 ongenummerde pagina’s - gekleurde illustraties - 
Dog Man - Vertaling van: Dog Man: Fetch-22. - New York : Scholastic Inc.,  2019. - (Dog Man) - ISBN: 
9789493189638

De TikTok Challenge / Annet Jacobs - Vijfde druk - Amsterdam - Witte Leeuw - 2021
89 pagina’s - ISBN: 9789792901856

Een humoristisch stripverhaal over Dog Man en zijn vrienden. Een gestoorde fee krijgt macht
over 22 telekinetische kikkervisjes en de stad loopt gevaar. Tijd voor een reddingsactie!
Origineel in taal en gedachten. Met tekeningen in kleur. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Dav Pilkey
(Cleveland, 1966) is een internationaal bekende Amerikaanse jeugdauteur en romanschrijver.

‘De Challenge’ van Annet Jacobs is een grappig en spannend schoolverhaal waarin Nova
met een gevonden telefoon en een geheime identiteit meedoet aan een TikTok-wedstrijd.
Humoristisch geschreven. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Activiteit

Activiteit

Relax

Relax

Concentratie

Concentratie

Stemming

Stemming

Vrolijk

Vrolijk

Duister

Duister

Humor

Humor

Serieus

Serieus

Grappig

Grappig

Illustratiedichtheid

Laag Hoog

Illustratiedichtheid

Laag Hoog

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Stripverhaal ***
Winkel: € 11.24
Bibliotheek: € 9.47

2019-45-0511 - 26 / 7

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Schoolverhaal (sc) ***
Winkel: € 11.24
Bibliotheek: € 9.47

2019-45-0511 - 26 / 7
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Jeugd Fictie

Een big vliegt uit
Rob Harrell; uit het Engels vertaald door Esther Ottens

Een big vliegt uit : / Rob Harrell; uit het Engels vertaald door Esther Ottens - Van Holkema &
Warendorf - 2021 - 239 ongenummerde pagina’s - gekleurde illustraties - Batpig Vertaling van: A Batpig 
book when pigs fly. - Dial Books for Young Readers, 2021. - (Batpig) - ISBN: 9789000377800

Een vermakelijk stripverhaal over heldendom. Harrie Achterham is een normaal varken, tot hij gebeten 
wordt door een radioactieve vleermuis en verandert in Batpig. Kan hij met zijn superkrachten de wereld 
redden? Met illustraties in kleur. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Rob Harrell (1950) is schrijver en cartoonist. 
Zijn werk werd in meerdere landen uitgegeven. Het boek maakt deel uit van de serie: ‘Batpig’.

Activiteit

Relax Concentratie

Stemming

Vrolijk Duister

Humor

Serieus Grappig

Illustratiedichtheid

Laag Hoog

Genre Niveau Prijs Bestelnr. Bijzonderheden Volgnr

Stripverhaal ***
Winkel: € 11.24
Bibliotheek: € 9.47

2019-45-0511 - 26 / 7
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Toelichting (schuifjes) 

Volwassenen fictie 
Activiteit: ontspanning - concentratie 
De parameter ‘activiteit’ loopt van ontspanning via neutraal 
naar concentratie. Deze parameter gaat over de complexiteit 
van de taal en gedachten in het boek, en de diepgang van het 
onderwerp en de personages. Het zegt iets over het type lezer 
voor wie het boek geschikt is en de mate van inspanning: 
boeken met een lage score dienen vooral ter ontspanning; 
boeken met een hoge score vragen om meer concentratie.  

Stemming: vrolijk - duister 
De parameter ‘stemming’ loopt van vrolijk via neutraal naar 
duister. Deze parameter slaat op de inhoud van het boek, 
d.w.z. op de loop van het verhaal en niet op de manier waarop 
het geschreven is (een zeer duister verhaal kan lichtvoetig en
met humor zijn geschreven). Wat telt, is het gevoel dat het 
boek achterlaat op de lezer. ‘Duister’ omvat verschillende
soorten negatieve zaken, van maatschappelijk (bv. oorlog,
rampen), tot persoonlijk (bv. depressie, angst) en tussen 
mensen (bv. moord, echtscheiding).

Seks: geen - expliciet 
De parameter ‘seks’ loopt van geen via neutraal naar expliciet. 
Deze parameter slaat op de hoeveelheid en de explicietheid 
van seks-scènes in het boek. Veel expliciet beschreven seks 
scoort het hoogst; geen of zeer weinig niet-expliciet beschre-
ven seks scoort het laagst. 

Geweld: geen - expliciet 
De parameter ‘geweld’ loopt van geen via neutraal naar 
expliciet. Deze parameter slaat op de de hoeveelheid en de 
explicietheid van gewelds-scènes in het boek. Daarbij gaat het 
om fysiek (geen verbaal) geweld, maar ook om plastisch 
omgeschreven gruwelijkheden zoals forensisch onderzoek. 
Veel expliciet beschreven geweld scoort het hoogst; geen of 
zeer weinig niet-expliciet beschreven geweld scoort het 
laagst. 

Volwassenen non-fictie 
Activiteit: ontspanning - concentratie 
De parameter ‘activiteit’ loopt van ontspanning via neutraal 
naar concentratie. Deze parameter gaat over de complexiteit 
van de taal en de toon in het boek (en niet over de complexi-
teit van het onderwerp, al zal het vaak gelijk opgaan). Het zegt 
iets over het type lezer voor wie het boek geschikt is en de 
mate van inspanning: boeken met een lage score vragen om 
minder toewijding en concentratie dan boeken met een hoge 
score. 

Complexiteit: laag - hoog 
De parameter ‘complexiteit’ loopt van laag via neutraal naar 
hoog. Deze parameter gaat over de complexiteit van het 
onderwerp dat besproken wordt in het boek. Vaak gaat de 
score op deze parameter gelijk op met de score op de para-
meter ‘activiteit’, maar het kan ook voorkomen dat er zeer 
toegankelijk wordt geschreven over een relatief ingewikkeld 
onderwerp (zoals kwantummechanica) of zeer complex/ 
literair/filosofisch over een toegankelijk onderwerp (zoals 
katten).  

Perspectief: persoonlijk - algemeen 
De parameter ‘perspectief’ loopt van persoonlijk via neutraal 
naar algemeen. Deze parameter gaat over het perspectief 
waaruit het boek is geschreven: vanuit persoonlijk of vanuit 
algemeen oogpunt, of iets ertussenin? Een lage score bete-
kent geheel of grotendeels vanuit het ik-perspectief; een hoge 
score betekent een algemeen, beschouwend perspectief. De 
scores ertussen betekenen bv. met persoonlijke passages, 
vanuit het je-perpectief (de lezer direct aansprekend), of 
vanuit we-perspectief (‘we, de mensheid’ i.t.t. ‘wij, de auteurs’).  

Actualiteit: algemeen - trending 
De parameter ‘actualiteit’ loopt van algemeen via neutraal 
naar trending. Deze parameter gaat over de mate waarin het 
boek slaat op de actualiteit, op het hier en nu. Een gids over 
vogelsoorten is minder actueel dan een gids over de laatste 
versie van een besturingsprogramma; een boek over Romein-
se geschiedenis is minder actueel dan een reconstructie van 
een recente moordzaak. Trending boeken zullen misschien 
populairder zijn, maar ook sneller hun relevantie voor de lezer 
verliezen. 

Jeugd fictie 
Activiteit: ontspanning - concentratie 
De parameter ‘activiteit’ loopt van ontspanning via neutraal 
naar concentratie. Deze parameter gaat over de complexiteit 
van de taal en de diepgang van het onderwerp binnen de 
specifieke leeftijdscategorie. De dikte van het boek wordt ook 
meegenomen. 

Stemming: vrolijk - duister 
De parameter ‘stemming’ loopt van vrolijk via neutraal naar 
duister. Deze parameter slaat op de inhoud van het boek, 
d.w.z. op de loop van het verhaal en niet op de manier waarop 
het geschreven is (een zeer duister verhaal kan lichtvoetig en
met humor zijn geschreven). Wat telt, is het gevoel dat het 
boek achterlaat op de lezer. ‘Duister’ omvat verschillende
soorten negatieve zaken, van maatschappelijk (bv. oorlog,
rampen), tot persoonlijk (bv. eenzaamheid, angst) en tussen 
mensen (bv. moord, pesten).

Humor: serieus - vrolijk 
De parameter ‘humor’ loopt van serieus via lichtvoetig naar 
vrolijk. Deze parameter slaat op het gebruik van humor in het 
boek en staat los van ‘stemming’, dat over de inhoud van het 
verhaal gaat. Deze parameter omvat alle typen humor, van 
slapstick tot sarcasme tot absurdisme. Lichtvoetig geschreven 
boeken krijgen score 4; boeken die niet opvallend humoris-
tisch zijn maar wel met ‘schwung’ geschreven, krijgen score 3. 
Opvallend serieuze boeken krijgen een lage score. 

Illustraties: weinig - veel 
De parameter ‘illustraties’ loopt van weinig via neutraal naar 
veel. Voor deze parameter wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal illustraties, maar ook naar de grootte en de verhouding 
tot de tekst. 

Jeugd non-fictie 
Activiteit: ontspanning - concentratie >> zie boven 
Leestijd: laag - hoog  
De parameter ‘leestijd’ loopt van laag via neutraal naar hoog. 
Voor deze deze parameter wordt o.a. gekeken naar het aantal 
bladzijden, de grootte van de letters en het aantal regels per 
pagina. 

Humor: serieus - vrolijk >> zie boven 

Illustraties: weinig - veel >> zie boven 

Nieuw in de aanschafinformatie

Aanvullend op de metadata en korte 
beschrijving van het boek worden aan de 
aanschafinformatie nieuwe stijl ook 
schuifjes toegekend.

Hieronder vind je de toelichting per soort 
boek.
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